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ŁÓDŹ, DN. 16.02.2021 R. 

ROZEZNANIE RYNKU NR 9/P/AZ 

Zamawiający: 
TAG – CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK – Partner Projektu  
ul. Łukowa 18a/5 
93-410 Łódź 
telefon kontaktowy: 501-398-278 
NIP: 834-158-78-90 
e-mail: wnioski@tag-consulting.pl 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących szkolenie 
zawodowe i  certyfikację zewnętrzną weryfikującą kwalifikacje zawodowe oraz przekazanie dokumentacji 
związanej z wykonaniem zamówienia realizowanego w ramach projektu realizowanego w partnerstwie przez 
Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL przy ul. Konstantynów 1H, 20 - 708 Lublin - Lider 
Projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób 30+”,nr RPDS.08.02.00-02-0011/18. 
 
I część zamówienia 
Szkolenie zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. 
Tematyka szkolenia dobrana została zgodnie z branżami wskazanymi jako deficytowe na podstawie badań: 
„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim” za rok 2017, branżami 
wskazanymi w załączniku do RSI: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, 
branżami, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” oraz zawody związane 
z opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych. Ponadto program szkoleń został 
dopasowany do Uczestników projektu na podstawie raportów doradcy zawodowego, który nakierowywał 
uczestnika projektu również na zawody zgodne z kierunkiem programów rewitalizacji poszczególnych 
obszarów. W wyniku opracowanych IPD oraz zgłoszeń uczestników zostało określone następujące szkolenie  
„Pracownik biurowy z elementami e-marketingu” dla grupy liczącej 7 osób w Ząbkowicach Śląskich.  

Wymiar godzinowy: 100h/grupa dla  grupy obejmującej 7 osób, łącznie przeprowadzenie 100 godzin 
szkolenia/grupa. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie około 20 dni po około 5 godzin/spotkanie, 
minimum 2 spotkania w tygodniu wg. potrzeb uczestników projektu. 

Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.). 
W harmonogramach zajęć zaplanowane będą przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny lekcyjne. 
Czas przerw nie wlicza się do czasu realizacji szkoleń. 
Zakres tematyczny szkolenia: 

1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami E-Marketingu 
2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy 

i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych 
3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej 
4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego 
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5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami 
i rodzajami informacji 

6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pism, jaki w formie elektronicznej 
7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism 
8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego 
9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt 
10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms 

Exel   
11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax 
12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów 
13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych 
14. Wiedza na temat public relations 
15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie 
16. Umiejętność pracy w zespole 
17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy 

 

II część zamówienia 

Certyfikacja zewnętrzna: po realizacji wyżej opisanego szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji 
zawodowych przez Uczestników Projektu zdobyta przez nich wiedza zostanie poddana ocenie i walidacji przez 
właściwy organ zewnętrzny w formie egzaminu. Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych będzie 
prowadziło do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji, zgodnie z Załącznikiem nr 13 - 
Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego do Regulamin konkursu: RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Certyfikacja  będzie przeprowadzona po zakończeniu szkolenia przez grupę szkoleniową. 
Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla 7 osób z zakresu tematycznego szkolenia: Pracownik biurowy 
z elementami e-marketingu, w którym brali udział Uczestnicy. Liczba sesji egzaminacyjnych uzależniona jest 
od potrzeb Uczestników Projektu.  

Miejsce realizacji usługi: miasto Ząbkowice Śląskie w województwie dolnośląskim.  

Wymagania wobec Wykonawcy dotyczące szkoleń zawodowych (I część zamówienia): 
 opracowanie programu szkolenia określającego szczegółową tematykę w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. Nr 34 poz. 186 z późn. zm.) oraz z wykorzystaniem standardów kwalifikacji 
zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych 
przez właściwego ministra; 

 kompleksowe przeprowadzenie zajęć zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia; 
 rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym 

prowadzenie dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów szkoleniowych, sporządzanie 
sprawozdań z egzaminów wewnętrznych, prowadzenie list obecności, przeprowadzanie ankiet, 
przedstawianie Zamawiającemu zrealizowanych programów nauczania i potwierdzeń odbioru przez 
uczestników materiałów szkoleniowych, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego 
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zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości 
merytorycznej i sposobu prowadzenia; 

 opracowanie programu zajęć dostosowanego do wiedzy Uczestników; 
 zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego do przeprowadzenia wyżej wskazanego szkolenia; 
 zapewnienie odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych, dostosowanych do potrzeb liczby 

Uczestników i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, spełniających wymogi BHP, (wyposażone 
w odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia zajęć, m.in. komputery wraz z legalnym oprogramowaniem 
niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń dla każdego z Uczestników szkolenia oraz trenera prowadzącego 
zajęcia, projektor multimedialny z ekranem, tablicę, dostęp do Internetu w budynkach dostosowanych 
architektonicznie do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami tj. pozbawionych barier 
architektonicznych). Sale muszą być wyposażone w taki sposób, aby spełniać aktualnie obowiązujące, na 
dzień realizacji zajęć, wymogi prawne związane z COVID-19; 

 opracowanie, przygotowanie materiałów szkoleniowych, np. skrypt (dostosowanych do potrzeb 
Uczestników  Projektu w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami, bez segregacji ze względu na płeć 
w kształconych zawodach) oraz przekazanie ich każdemu Uczestnikowi Projektu. Materiały muszą zawierać 
podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostały one oparte, 
z poszanowaniem praw autorskich; 

  przeprowadzenie testów początkowych i końcowych oraz egzaminów wewnętrznych po zakończeniu 
szkolenia przez grupę;  

 przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć  
(m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety, testy – o ile dany miesiąc tego wymagał) do 5 dnia każdego 
następnego miesiąca po zakończonych zajęciach, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć na 
każde wezwanie Zamawiającego; 

 zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów (wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz minimum 2-letnie 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/branży w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów zgodnych 
z przedmiotem niniejszego zamówienia dla cz. I)). Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji 
osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których 
mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy 
Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej. 
W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania 
Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób 
stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu drugim. W przypadku, gdy kadra wykładowców 
w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób 
stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu drugim; 

 wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (warunek wydania zaświadczenia dla UP: minimum 
80%  frekwencji i pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego). 

Wymagania wobec Wykonawcy dotyczące certyfikacji zewnętrznej (II część zamówienia): 
 kompleksowe zapewnienie możliwości podejścia Uczestników Projektu do certyfikacji zewnętrznej 

w sposób bezstronny; 
 zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali egzaminacyjnej spełniającej wymagania  BHP (w budynkach 

dostosowanych architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. pozbawionych barier 
architektonicznych) wraz ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia danej certyfikacji. Sale muszą 
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być dostosowane do liczby Uczestników certyfikacji. Sale muszą być wyposażone w taki sposób, aby 
spełniać aktualnie obowiązujące, na dzień realizacji zajęć, wymogi prawne związane z COVID-19; 

 zapewnienie wykwalifikowanych egzaminatorów posiadających niezbędne uprawnienia do 
przeprowadzenia certyfikacji; 

 przekazywania Zamawiającemu list obecności oraz protokołów z przeprowadzonych egzaminów; 
 wydanie certyfikatów zewnętrznych po zakończeniu certyfikacji zewnętrznej. 

Wymagania wobec Wykonawcy dotyczące szkoleń i certyfikacji (I i II część zamówienia): 
 niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który 

opuszcza spotkania/ egzamin; 
 niezwłoczne udostępnienie do wglądu na żądanie Zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych 

do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów 
finansowych; 

 elastyczność rozumianej jako:  
 realizacja przedmiotu zamówienia w czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu 

o przedstawiany na bieżąco harmonogram; 
 organizacja zajęć/ egzaminów w godzinach 8.00-20.00;  
 organizacja zajęć/egzaminów na terenie miasta Ząbkowice Śląskie w województwie dolnośląskim, 

powiecie ząbkowickim. 
 informowanie uczestników o współfinansowaniu projektu „Aktywizacja zawodowa osób 30+” ze środków 

Unii Europejskiej (plakaty do oznaczania pomieszczeń zostaną dostarczone Wykonawcy przy podpisaniu 
Umowy); 

 prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań; 
 realizacja usługi z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego Uczestnikom i osobom realizującym usługę, 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 6: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego; 
 wdrożenie wszelkich zaleceń, norm, wytycznych odpowiednich władz w przypadku ogłoszenia stanu 

epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego i tym podobnych, nadzwyczajnych zdarzeń, 
w tym także wyposażenie uczestników i trenera w środki ochrony indywidualnej (jeśli dotyczy w danym 
dniu realizacji przedmiotu zamówienia  w trybie stacjonarnym).  

 przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych 
i wykorzystanych podczas realizacji umowy na Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwać 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu; 

Kod CPV:  
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe;   
80500000-9 Usługi szkoleniowe; 
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego; 
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne; 

Termin realizacji zamówienia/umowy:  
Szkolenia zawodowe: 22.02.2021 – 30.4.2021 
Certyfikacja: 15.03.2021- 31.05.2021 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia/umowy, w szczególności 
w wyniku rezygnacji Uczestników z dalszego udziału w projekcie, zgłoszonych przez Uczestników 
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uzasadnionych potrzeb w zakresie organizacji wsparcia oraz w wyniku wprowadzonych zmian do umowy 
o dofinansowanie/ wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu, jak również w sytuacjach, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

II. Warunki udziału w Rozeznaniu Rynku: 

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki: 
a) Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą 
(dotyczy części I oraz części II zamówienia), polegające w szczególności na: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku 
ww. powiązań (Załącznik nr 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną 
wykluczeni z postępowania. 

b) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dotyczy części I zamówienia). 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
o spełnieniu warunków udziału w Rozeznaniu rynku  (Załącznik nr 1).  Na etapie podpisywania umowy 
na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego spełnienie powyższego warunku, np. wydruku ze strony www: stor.gov.pl, 
potwierdzającego  aktualny (nie starszy niż 30 dni na dzień umowy) dokument potwierdzający wpis do 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych poświadczonego co najmniej podpisem przez Wykonawcę. 

c) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
(dotyczy części I oraz części II zamówienia).  
Opis weryfikacji spełniania warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
o spełnieniu warunków udziału w Rozeznaniu rynku  (Załącznik nr 1).  Na etapie podpisywania umowy 
na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia: 

 Aktualnego na dzień podpisywania umowy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 miesiące na 
dzień podpisywania umowy); 

 Aktualnego na dzień podpisywania umowy zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu 
z płatnością podatków (nie starsze niż 3 miesiące na dzień podpisywania umowy). 
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 Złożone zaświadczenia powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem”. 

d) Posiadają doświadczenie: 
-  tj. min. 2 letnia działalność szkoleniowa lub 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w ciągu ostatnich 
2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie z tematyki jak w przedmiocie zamówienia lub równoważnych1 (dotyczy I części). 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
o spełnieniu warunków udziału w Rozeznaniu rynku  (Załącznik nr 1).  Na etapie podpisywania umowy 
na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania posiadanego 
doświadczenia w postaci zestawienia potwierdzającej posiadane doświadczenie. Zamawiający 
zastrzega możliwość żądania na każdym etapie realizacji umowy przedstawienia dokumentacji 
potwierdzającej wykonanie usług wykazanych w ww. zestawieniu.  

- tj. min. 2 letnia działalność egzaminacyjna lub 200 przeprowadzonych egzaminów w ciągu ostatnich 
2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie z tematyki jak w przedmiocie zamówienia lub równoważnych2 oraz 
akredytację/uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów i wydawania odpowiednich certyfikatów 
kwalifikacyjnych (dotyczy II części). 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
o spełnieniu warunków udziału w Rozeznaniu rynku  (Załącznik nr 1).  Na etapie podpisywania umowy 
na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania posiadanego 
doświadczenia w postaci zestawienia przeprowadzonych egzaminów wraz z podaniem nazwy 
egzaminu. Zamawiający zastrzega możliwość żądania na każdym etapie realizacji umowy 
przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług wykazanych w ww. zestawieniu. 

e) Dysponują potencjałem kadrowym: 
Dysponują potencjałem kadrowym, tj. dysponują co najmniej 1 osobą (posiadającą wykształcenie 
wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego 
wsparcia  oraz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie (w zakresie 
prowadzenia szkoleń i kursów zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia dla cz. I)) – I część 
zamówienia. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
o spełnieniu warunków udziału w Rozeznaniu rynku  (Załącznik nr 1).  Na etapie podpisywania umowy 
na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów 
poświadczających doświadczenie oraz kwalifikacje kadry tj. CV potwierdzające doświadczenie 
zawodowe trenera oraz kopie, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, 

                                                 
1 Przez równoważne rozumie się usługi o zbliżonym zakresie tematycznym do usługi podstawowej. Z opisu usługi musi jednoznacznie 
wynikać równoważność. 
2 Przez równoważne rozumie się usługi o zbliżonym zakresie tematycznym do usługi podstawowej. Z opisu usługi musi jednoznacznie 
wynikać równoważność. 
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dokumentów potwierdzających kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia zgodnie z 
wymogami dotyczącymi szkoleń zawodowych opisanych powyżej (Zamawiający zastrzega możliwość 
żądania przed podpisaniem umowy przedstawienia do wglądu dokumentacji w oryginale). 

f) Posiadają zaplecze organizacyjno – techniczne niezbędne do  wykonania niniejszego zamówienia 
tj. możliwość zapewnienia miejsc prowadzenia zajęć (dotyczy cz. I zamówienia)/ egzaminów (dotyczy 
cz. II zamówienia) wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na terenie miasta: 
Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie, powiat ząbkowicki) dostosowane do potrzeb uczestników, w tym 
osób z różnymi niepełnosprawnościami tj. pozbawione barier architektonicznych (dotyczy 
odpowiednio I części i/lub odpowiednio II części). 

 Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
o spełnieniu warunków udziału w Rozeznaniu rynku  (Załącznik nr 1).   

g) Wypełnili obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskali w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia w niniejszym postępowaniu (dotyczy odpowiednio części I i/lub części II). 

 Opis weryfikacji spełnienia warunku: Przedłożenie oświadczenia przez Oferenta w zakresie 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO (Załącznik nr 2). 

 
h) Posiadając wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie 

danych osobowych w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Ww. warunek ma celu zapewnienie właściwego i bezpiecznego przetwarzania 
danych osobowych Uczestników, które zostaną powierzone Wykonawcy w celu realizacji zamówienia. 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Przedłożenie oświadczenie przez Oferenta  dot. ochrony danych 
osobowych (Załącznik nr 3). 

Oferta Wykonawców niespełniających ww. warunków dla danej części zostanie odrzucona. 

 

III. Opis przygotowania i złożenia wyceny: 

1. Wymagania formalne: 

a) Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zamówienia: 

 Załącznik nr 1: Formularz wyceny; 
 Załącznik nr 2: Wykaz posiadanego doświadczenia i jakości; 
 Załącznik nr 3: Oświadczenie wymagane od oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO; 
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 Załącznik nr 4: Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych; 

b) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. 

c) Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników. Następnie: złożenie całości oferty 
(treść Rozeznania rynku nr 9/P/AZ wraz z załącznikami) tj. przesłanie pocztą, kurierem lub złożenie 
osobiste (w formie pisemnej) całości oferty na adres siedziby Partnera: 

TAG – CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK  
ul. Łukowa 18a/5 
93-410 Łódź 
 
lub  
 
złożenie w formie elektronicznej e-mailem na adres: wnioski@tag-consulting.pl  
 
 
Wyceny należy składać do 22.02.2021 r. do godz. 10:00:00 
Decyduje data i godzina wpływu. Wyceny złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 W przypadku złożenia w formie pisemnej: wycenę prosimy umieścić w zamkniętym, 
nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym 
oznaczeniem: „Rozeznanie rynku nr 9/P/AZ”. 

O terminie wpływu decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Wyceny złożone po wyznaczonym terminie będą bez otwierania zwracane nadawcy.  

 W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie 
wiadomości e-mail  „Rozeznanie rynku nr 9/P/AZ”. 

Zamawiający akceptuje wyłącznie załączniki w postaci skanu/ skanów podpisanych dokumentów lub 
dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszczalny format plików: pdf. 

W przypadku problemów technicznych związanych z brakiem możliwości przesłania pliku przez Wykonawcę 
lub z jego otwarciem lub wydrukiem e-maila przez Zamawiającego, spowodowanych niezastosowaniem się do 
zaleceń wskazanych powyżej, konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do 
wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 

O terminie wpływu wyceny decyduje data i godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego, widoczna 
w treści wiadomości e-mail. 

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyceny w przypadku nieoznakowania oferty 
zgodnie z wymogami niniejszego Rozeznania Rynku. 

 
IV. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART.13 ROZPORZĄDZANIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY Z DNIA 27.04.2016 R.: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



 
 
 

 

Strona 9 z 17 
 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:   

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

TAG – CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK – Partner Projektu  

ul. Łukowa 18a/5 

93-410, Łódź 

e-mail: wnioski@tag-consulting.pl 
 Odbiorcą danych osobowych będą: 
- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, 
- podmioty świadczące usługi na rzecz Województwa Dolnośląskiego w związku realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, w szczególności podmioty 
realizujące badania ewaluacyjne; 

- podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

 Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą i tylko zgodnie 
z jej poleceniami. 

 Dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do 
czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

 Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

 Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tylko w oparciu o własną niewymuszoną wolę, jednakże 
w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości 
udziału w postępowaniu. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertyRozeznania rynku nr 9/P/AZ; 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych; 
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych; 
4. Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

Strona 10 z 17 
 

Załącznik nr 1 

Formularz oferty do Rozeznania rynku nr 9/P/AZ 

………………………………… 
Miejscowość, data 

Wykonawca : ………………………………………………………... 

adres: ………………………………………………………… 

tel., e-mail: ………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………… 
              (dane Wykonawcy) 

 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego i/lub 
certyfikacji zewnętrznej weryfikującej kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa 
osób 30+” nr RPDS.08.02.00-02-0011/18 przedstawiam moją ofertę: 

 

Tabela 1: Oferta cenowa 

Nazwa usługi Cena netto za przeprowadzenie usługi dla 1 osoby3 

Szkolenie zawodowe 
(I część zamówienia) 

…………………………………………………………………………..………….…. zł 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….…............ 

Certyfikacja 
zewnętrzna 

(II część zamówienia) 

………………………………………………………………………….………….…. zł 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….…............ 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Należy wpisać cenę przy częściach zamówienia, na które składana jest oferta. 
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Nazwa usługi Cena brutto4 za przeprowadzenie usługi dla 1 osoby5 

Szkolenie zawodowe 
(I część zamówienia) 

…………………………………………………………………………..………….…. zł 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….…............ 

Certyfikacja 
zewnętrzna 

(II część zamówienia) 

………………………………………………………………………….………….…. zł 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….…............ 

 

 

Rodzaj egzaminu zewnętrznego6 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                 (proszę podać nazwę) 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 
a) Nie jestem powiązany/-a z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

b) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, dla danej części, której 
wnioskuję o realizację zamówienia;  

c) Zapoznałem/-am się z treścią Rozeznania rynku nr 9/P/AZ i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 
warunki w nim zawarte; 

                                                 
4 cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek VAT, podatek 
dochodowy, składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno 
przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego) 
5 Należy wpisać cenę przy częściach zamówienia, na które składana jest oferta. 
6 Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowej weryfikacji czy proponowany egzamin i certyfikacja potwierdza uzyskanie kwalifikacji zgodne 
z Załącznikiem nr 13 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego do Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
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d) Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozeznania rynku nr 9/P/AZ; 
e) Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

(dotyczy części I oraz części II zamówienia).  
f) Posiadam doświadczenie: 

-  tj. min. 2 letnia działalność szkoleniowa lub 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w ciągu ostatnich 
2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie z tematyki jak w przedmiocie zamówienia lub równoważnych7 (dotyczy I części). 

- tj. min. 2 letnia działalność egzaminacyjna lub 200 przeprowadzonych egzaminów w ciągu ostatnich 
2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie z tematyki jak w przedmiocie zamówienia lub równoważnych8 oraz 
akredytację/uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów i wydawania odpowiednich certyfikatów 
kwalifikacyjnych (dotyczy II części);  

g) Dysponuję potencjałem kadrowym (dotyczy I części);  
h) Posiadam zaplecze organizacyjno – techniczne niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia (dotyczy 

odpowiednio I części i/lub odpowiednio II części); 
Świadomy/-a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 
w Załączniku nr 1, 2, 3  są zgodne z prawdą. 

 
………………………..………………………. 

Data, pieczęci i czytelny  podpis Oferenta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Przez równoważne rozumie się usługi o zbliżonym zakresie tematycznym do usługi podstawowej. Z opisu usługi musi jednoznacznie 
wynikać równoważność. 
8 Przez równoważne rozumie się usługi o zbliżonym zakresie tematycznym do usługi podstawowej. Z opisu usługi musi jednoznacznie 
wynikać równoważność. 
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Załącznik nr 2 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

wymagane od oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art.14 RODO 

 
 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO9 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia w Rozeznaniu rynku nr 9/P/AZ.* 

 
 
 

 
 

……………………………………………………………. 
Data, pieczęć i czytelny podpis Oferenta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 
RODO wykonawca treść oświadczenia przekreśla i składa przekreślone wraz z ofertą. 

                                                 
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). 
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Załącznik nr 3 
 
        ……………………………………………………………… 
         Miejscowość, data 
 
Wykonawca : ………………………………………………………... 
adres:         ………………………………………………………… 
tel., e-mail:         ………………………………………………………… 
NIP:         ………………………………………………………… 
              (dane Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych 
 
 
 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne  
i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 
Data, pieczęć i czytelny podpis Oferenta 
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Załącznik nr 4 

 
 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego 
 

Ze   względu   na   zagrożenie   epidemiczne   związane   z   zakażeniami   wirusem   SARS-CoV-2  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  zapewnienia   bezpieczeństwa  sanitarnego   Uczestnikom   projektu   w szczególności 
poprzez realizację zajęć/egzaminów z zachowaniem poniższych wymogów: 

 Zachowanie dystansu społecznego pomiędzy Uczestnikami i między Uczestnikami a prowadzącym 
zajęcia/egzaminy.  

 Zasłanianie ust i nosa przez Uczestników i prowadzącego zajęcia/egzaminy przy użyciu maseczek 
jednorazowych, zmienianych nie rzadziej niż po każdym wietrzeniu sali. Wyrzucanie zużytych maseczek 
do zamkniętego kosza. 

 Umieszczenie instrukcji poprawnego mycia dłoni / poprawnej dezynfekcji w pomieszczeni sanitarnym. 

 Regularne częste mycie dłoni z użyciem ciepłej wody i mydła przez min. 30 sekund lub dezynfekcja 
dłoni płynem dezynfekującym przez Uczestników i prowadzącego zajęcia/egzaminy, w szczególności 
przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia/egzaminy, przed jedzeniem oraz po każdym 
skorzystaniu z toalety. 

 Wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby również w trakcie 
zajęć/egzaminów. 

 Podczas kaszlu i kichania zasłanianie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak 
najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie/ dezynfekcja dłoni. 

 Niedotykanie dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu. 

 Korzystanie przez Uczestników z przyborów biurowych przeznaczonych do użytku tylko przez danego 
Uczestnika lub dezynfekowanie przyborów po każdym użyciu. 

 Pomiar temperatury każdemu Uczestnikowi przed wejściem do sali, w której odbywają się 
zajęcia/egzaminy, przez prowadzącego zajęcia/egzaminy termometrem bezdotykowym. 
W przypadku wykazania u któregokolwiek z Uczestników temperatury powyżej 38 °C - 
niedopuszczenie go do udziału w zajęciach/egzaminie oraz poinformowanie Zamawiającego o 
zdarzeniu. 

 W  przypadku   podejrzenia   zakażenia   SARS-CoV-2   wywołującego   COVID-19   u   któregokolwiek   
z Uczestników – skierowanie Uczestnika do samoizolacji domowej oraz poinformowanie 
Zamawiającego o zdarzeniu. 

 Dezynfekcja powierzchni dotykowych takich jak klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia 
krzeseł, włączniki świateł czy biurka oraz wykorzystywanego sprzętu. 
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 Przestrzeganie innych wytycznych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego. 

 Wykonawca zapewnia (odpowiednio dla części I i/lub odpowiednio dla części II): maseczki jednorazowe, 
płyn do dezynfekcji, termometr bezdotykowy. 

Zamawiający  zastrzega  możliwość  zmiany   powyższych  wymagań  dot.  realizacji  zajęć,   w   zależności   
od oficjalnych    komunikatów    publikowanych     na     stronie     https://www.gov.pl/web/koronawirus 
oraz rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


